أٌ -1شرح مواصفات الدٌكور السٌنمائً والتلٌفزٌونً

أ -المعرفة والفهم :

أٌ -2شرح توزٌع اإلضاءة والكامٌرا فً الدٌكور .

أٌ - 3حدد العناصر والوحدات المكونة للدٌكور .

أٌ -5شرح كٌفٌة بناء البانوهات والحوائط الخاصة بالدٌكور .

أٌ -4صف أنواع خلفٌات المشهد المختلفة .

بٌ -1فكر فً حلول إبداعٌة لمعالجة اإلضاءة واللون وزواٌا التصوٌر فً رؤٌته
للقطات المشهد

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

بٌ -2حلل فنٌا توظٌف الدٌكور فً البرامج التلٌفزٌونٌة

جٌ -1رسم المسقط األفقً لمكان ما موضحا فٌه الزمن و توظٌف اإلضاءة و حركة
الكامٌرا .

جـ  -المهارات المهنية والعملية

جٌ -3نفذ بعض الخلفٌات المرسومة والمفرغة من خالل تقنٌة ( )chroma key

جٌ -2حدد الراكورات ( التناسق ) الخاصة باإلضاءة .

دٌ -1جمع البٌانات وكتابة التقارٌر.

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

خلق المكان الذي تدور فٌه االحداث  ،إضفاء الواقعٌة على المكان  ،تهٌئة الجو
والظروف المناسبة لإلنتاج
مواصفات الدٌكور السٌنمائً والتلفزٌونً وخصائصه بشكل عام
الوحدات والعناصر المكونة للدٌكور السٌنمائً والتلفزٌونً
قطع الدٌكور المفردة من البانوهات والشاسٌهات و تحدٌد معالم الشكل وأبعاده
بالرسم والطالء والورق
اإلكسسوارات ) المنقوالت أو مكمالت المنظر – المالبس وعالقتها بالدٌكور
وتداخل ألوان المالبس فً ألوان الدٌكور(
مواجهة مشكالت الدٌكور وعالقة الدٌكور بزواٌا الكامٌرات واإلضاءة
الحصول على خلفٌة بطرٌقة إلكترونٌة . Chroma Keyالكروما كً
اختبار منتصف الفصل الدراسً
رسم المسقط األفقً لمشهد سٌنمائً
تحدٌد الزوٌا للكامٌرا واإلضاءة علً المسقط األفقً
تحدٌد مواصفات الدٌكور واأللوان علً المسقط األفقً
إعداد وكتابة اإلخراج الفنً للمشهد
توضٌح دور مصمم المناظر  -الدٌكور التلفزٌونً المتحرك -الخامات
المستخدمة فً الدٌكور  -السقوف فً الدٌكور
مواصفات الدٌكور لبرامج مختلفة
التحلٌل الفنً لدٌكور لمشاهد أحد األفالم الدرامٌة

مصفوفة مقرر  /ديكور سينما وتميفزيون

امتحان نهاٌة القصل الدراسً

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعلٌم العالً
المعهد العالً للفنون التطبٌقٌة-التجمع الخامس

الكود 0022 /
الفرقة  :الثانية

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعلٌم العالً
المعهد العالً للفنون التطبٌقٌة-التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  /ديكور سينما وتميفزيون

الكود 0022 /

الفرقة  :الثانية

دٌ -2حسن األداء من خالل رجع الصدى ,والمناقشة مع أستاذ المقرر.

أستاذ المادة  :أ.د /مصطفى عبد الهادى سلطان

منسق القسم العلمً :م.د /رانٌا شعبان ابوشنب

التارٌخ:

